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Politiet: – Folk begynner å bli
lei av å bli holdt våkne

RULLER RUNDT: Natt til fredag måtte politiet håndtere ﬂere klager på russen, fra forskjellige steder i disriktet. Bildet er fra en
tidligere anledning. Foto: EVA GROVEN

Av Marianne Vinje

04. mai 2018, kl. 06:25



Nok en natt har politiet mottatt opptil ﬂere klager på årets russefeiring. De
har ikke kunnet følge opp mer enn et fåtall.
DEL



– Folk begynner å bli lei av å bli holdt våkne, ﬂere netter på rad. De som
ringer inn til oss klager også på at barna deres blir vekket av bråk fra
russebusser, sier politiets operasjonsleder Tor Jøkling.


Natt til fredag har politiet mottatt mange henvendelser på russebråk i
Bærum og Oslo.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Plantasjen på Rud, Skytterkollen og Griniveien skal være steder som går
igjen i politiets logger.
– Vi ﬁkk ﬂere meldinger om at det sto busser på parkeringsplassen til
Plantasjen og spilte høy musikk. Da vi kom dit var bussene forduftet, sier
Jøkling, som forteller at de første meldingene om bråk begynte å tikke inn i
01.30-tiden.
LES OGSÅ: – Russetiden skal være morsom, men nå har det gått for
langt

Politiet med advarsel
Ifølge Jøkling ruller bussene rundt og er sjelden lenge på hvert sted.
– Når vi kommer dit er de som oftest forsvunnet fra stedet, sier han.

Foto: Marianne Vinje

Torsdag ettermiddag sendte politiet ut en felles melding til russen og deres
foresatte der de etterlyser en bred samfunnsdebatt om hvor
russefeiringen er på vei.
Politiet skriver rett ut at de er bekymret for hvordan russetiden har utviklet
seg: Russebuss og «rulling», er fenomener som bringer med seg mange
uheldige sider. En ting er kostnadene. I tillegg kommer sosialt press, sexpress,
utenforskap, rusmisbruk og traﬁkksikkerhet som utfordringer for ungdommen
selv og andre, skriver politiet i meldingen.

Med diskolys til Skytterkollen
I natt har det også kommet ﬂere meldinger om russebusser som kjørte
forbi på Griniveien og Vækerøveien, opptil ﬂere ganger, med svært høy
musikk.
Det hadde ikke politiet kapasitet til å følge opp, forteller Jøkling.
Heller ikke da det kom melding om opptil 12 russebusser på vei innover
mot Skytterkollen, med høy musikk og diskolys, hadde politiet mulighet til å
reise dit.
– Det kom noen henvendelser på dette i 02-tiden, men da klagene stilnet
en halv time senere regnet vi med at det hadde løst seg selv, og at russen
hadde forlatt området, sier Jøkling.

Lik Budstikka på Facebook
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42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.
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Hans-Petter Kverneland
3 timer siden

Boliger som hører russen må skrive det i egenerklæringen ifb med boligsalg. Kan jo
påvirke både interessen og prisen. Iallerfall om du anser deg som plaget :-) ha ha!
BRA?

Marius Clausen
6 timer siden

Kanskje på tide at kommunen tar rev i seilene og begynner å tillate at russen samles på
utvalgte steder på enkelte dager, f.eks 3 ganger på Tobånn, 3 ganger på Vestmarksetra,
3 ganger på Skytterkollen, 3 ganger på Solli, 2 ganger på Burudvann p-plass. Finner man
et par steder til, så har man dekket opp alle netter i Russetiden, så slipper man å få det
spredt over hele kommunen. Man må også la de holde på såpass lenge, minst til kl04, at
de ikke drar et annet sted når festen er over, men drar hjem. Gir man i tillegg rydde
ansvar på hvert sted i til en skole og dette går på rundgang, samt at man har tatt inn et
depositum fra hver skole som trekkes dersom de ikke rydder, så spares politiet for
masse jobb, problemet med forsøpling reduseres og mange naboer spares for masse
plager. Det er selvfølgelig noen som bor nærme disse stedene som plages, men det blir
bare 3 dager og mange av dem plages nesten hver natt sånn det er i dag. Dessuten kan
de nå planlegge når de blir støy-plaget.
BRA?

3 liker dette

Til toppen

•

•

Adresse: Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad
Ansvarlig redaktør: Kjersti Sortland
Redaksjonssjef digital: Jørgen Dahl Kristensen
Tlf. kundesenter: 32 27 70 80
Sentralbord: 66 77 00 00
Nyhetstips på epost
Nyhetstips: 99 59 00 00
Leserinnlegg (debatt@budstikka.no)
Botrend Partner
Livsstil
Tjenestetorget.no
Anbudstorget.no
Helsetjenester.no
Motormagasinet - bil, båt og motor
Personvernpolicy / Informasjonskapsler
Redaktørplakaten
PFU
BUDSTIKKA COPYRIGHT © 2018

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

